Dă viață cuvintelor!
Cititul este un păcat
nevinovat!

MEMENTO
JURNAL SENTIMENTAL

cu ÎN-SEMNĂRI
-cerc de lectură de la
Colegiul Economic Emanuil Gojdu
Hunedoara-

cândva, în decembrie (cod roșu de ninsoare în Parâng), în clasa
a IX-a D, ora 7,55
Intru pe ușa larg deschisă, mă îndrept spre doamna (iar venise mai
devreme, măcar nu ne-a pus rock!) pentru îmbrățișarea de dimineață
și mă opresc: pe catedră, o sacoșă (ironic, de la Jumbo!) pe care o
răstoarnă și ies ... cărți! subțiri, grosuțe, uriașe, noi, mai vechi,
antice, jerpelite, alb-negre, gri, colorate! „Cod roșu de cultură!” zice
dna, privindu-le fericită. „Sun la 112 sau la tel verde?” gândesc eu
aproape cu voce tare. Cei care o cunoaștem de când era mai înaltă
decât noi vociferăm cu decibeli aproape amendați de lege, ceilalți...
nu știu cum au reacționat ceilalți. Ne amenințase că va trebui să citească fiecare și să prezinte, dar
crezuserăm că acțiunea consta doar în „Lecție de dragoste la Castel”!
PARANTEZĂ Eu, Emi Mituică – Eminescu, Irina – Veronica, să citim din scrisorile lor, fiecare să
recite câte o poezie, de dragoste, bineînțeles. Selectaserăm secvențe din scrisori și așezaserăm
poeziile colegilor astfel încât să se potrivească ideilor celor doi îndrăgostiți. ÎNCHISĂ
PARANTEZA
În ultimele ore de română mulți își prezentaseră/ noi comentaserăm (cunoscutul gen liric + epistolar
+ dezbatere „dragostea” – vă închipuiți ce năstrușnicii puseserăm la bătaie, noi, care nu prea
fuseserăm îndrăgostiți încă!) poeziile pe care să le recite la castel (doar nu credeați că am scăpat
doar cu recitarea!).
PARANTEZĂ A, și ne mai prezentase Lecturiada din 2018, la care fusese cu Rami, o carte cu
povestiri românești, „Mică istorie a unui secol mare”, concursul Lecturiada 2019, cu povestiri
pentru fiecare, mărțișoare-cărțișoare și scrisori prin e-mail. Noi mai scriseserăm scrisori, dar cei de
la alte școli, nu. Am știut de-atunci că ne-a pus încă un gând de scris! ÎNCHISĂ PARANTEZA
Până în 15 ianuarie 2019 oricare putea învăța 2-4 strofe - gândeam noi privind „cum ninge
decembre”, zdrăngănit de Paul care învăța să cânte la chitară. Dar cărțile revărsate pe masă și
privirile doamnei ne-au convins că nu glumește. Mai lipsea să scrie cooltură pe tablă! Înghesuială
ca la black friday, să prindă cărțile mai noi sau mai subțiri! Îmi spuneam că ce-o fi o fi, mai
citiserăm noi, printr-a VI-a, câte-o carte , împreună cu mama/tata, (toată familia citea uneori, că
odrasla n-ar fi citit altfel!). Doamna mi-a întins o carte cam veche, un gri urât, cam grosuț. Am luato zâmbitor , când mi-a zis că nu se potrivește. Am zâmbit de jur împrejur când am citit titlul: „Don
Juan”, nu conta că-i piesă de teatru, e scurtă, e comedie și eu voi fi Don Juan!

să o introduc aici:

Page

ceva, mi-a trimis prezentarea șeful clasei a VII-a C, Darius Timoftei, zis Timo sau Jonny, sunt dator
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PARANTEZĂ ... se pare că nu noi vom avea prima acțiune din Anul cărții.... cei mici au făcut deja

În 27 noiembrie 2018 ne-am dus la Biblioteca Municipală! Înarmați cu creioane și acuarele de
toate felurile! Doamnele ne-au primit în sala expoziției Hunedorenii și Marea Unire, unde ne
pregătiseră o masa lungă în mijloc. Panourile mari aveau Rezoluțiunea de la Alba-Iulia, acte care
dovedeau ce au făcut oamenii din Hunedoara și din Ținutul Padurenilor în acele momente, pozele
hunedorenilor importanți. Doamna noastră ne-a arătat prezentat volumul Mică istorie a unui secol
mare, dânsa și Rami participaseră, la Lecturida de la Cluj, la ilustrarea a două povestiri. Noi am
citit 1 Decembrie 1918 - mesaje peste munți, de Simona
Antonescu, pentru că voiam să sărbătorim centenarul
României Mari. A rămas ca la orele următoare să
povestim mai mult despre ce știm și ce gândim noi, nu
Emil și prietenii lui. Când am citit a doua oară am
hotărât care sunt momentele importante pe care să le
desenam, ne-am grupat după preferințe și talent - eu mam dus la scena din gară, știu să desenez oameni și m-a
impresionat faptul că mama lui Emil a lăsat nuiaua în jos, a înțeles de ce copilul ei, orfan de tată, a
simțit că trebuie să fie la înfăptuirea Unirii. Am terminat banda desenată într-o oră. Ca de obicei,
am primit și bomboane. Bineînțeles că doamna ne-a pozat și s-a lăudat cu noi pe facebook! (vezi
https://www.facebook.com/mariana.stoica.121/media_set?set=a.10205587348799176&type=3)

Și bineînțeles că mi-a plăcut când am văzut că Monica
Onojescu, doamna profesoară care a coordonat volumul,
ne-a dat like. Azi e 30 nov, în 30 noiembrie 1918 s-au
petrecut întâmplările din povestire! A venit oferta de la
clubul de lectură: 5 copii ne-au comandat cartea!

(vezi
https://www.facebook.com/mariana.stoica.121/media_set?set=a.10205587348799176&type=3)
ÎNCHISĂ PARANTEZA

pune linkurile, cred că e clar că povestesc ce am făcut noi!
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să dau autenticitate, să mă dovedesc responsabil: Eu voi da seama de ale mele câte scriu! Eu voi
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Acum scriu eu: uu prieten dintr-a XI-a mi-a spus să scriu ca motto niște cuvinte ale unui cronicar,

16 ianuarie 2019
Din punctul meu de vedere, acțiunea de ieri, Lecție de dragoste la castel, a fost super reușită! (vezi
https://www.facebook.com/castelhd/photos/a.464747493601954/1990484761028212/?type=3&theater )

Noi, adică eu și Irina, nu am prea avut emoții, suntem obișnuiți de la concursuri internaționale, eu
karate, ea tenis. Colegii noștri, îmbrăcați în domnițe și cavaleri, au recitat, unii au fost de-a dreptul
impresionanți! Iar sala are o acustică deosebită! No, castel! Cum a sunat: „Măi ramură de liliac!”
M-am uimit cum am rostit rostit acolo, poate-o să-i spun vreunei fete așa!... Eminescu am fost...
Acu’ tre’ să citesc „Don Juan” ... și avem zilnic antrenamente la karate ... o s-adorm cu cartea-n
mână...
1 Martie 2019
Gata, oficial, sunt prezentatorul/ reprezentantul/ omul cu jurnalul memento, repet, o-fi-ci-al al
cercului nostru! E, mai sunt și fotograf, și polisemanticul bătut bine la karate, când nu e medaliat
internațional, și cel mai mare băiat din clasă, și cel care se duce să-i ducă profei un mărțișor! Am
găsit-o în clasa a VIII-a A, citeau și desenau Mărțișoare pentru un secol mare. Primul pentru
Alex Moldovan. Eu am făcut poze, copiii i-au trimis doamnei mesaje sau documente word, eu
adaug aici.
susanradu837 susanradu837@gmail.com
To:marianastoica_hd@yahoo.com
Partajat de pe Word pentru Android
https://office.com/getword
Trimis de pe smartphone-ul meu Samsung Galaxy.
JURNALUL DE …Vineri !

March 1 at 10:50 AM

Scriu azi jurnalul de luni, că am ideile calde în minte. Bun!
1 Martie, română în loc de desen, îmbrățișări, pupături, mărțișoare, profa le pune pe Mică istorie a
unui secol mare, noi ne pregătim pe mese foi, creioane, acuarele (când a venit și proful de desen am
înțeles că era proiect comun română-desen, în cadrul secțiunii Mărțișoare-cărțișoare din
Lecturiada 2019 sau Anul cărții, ce voiam noi sau amândouă!) și primim xerox... Trei săpunuri
Rexona și o casetă cu The Wall. Citim o dată, narator, spațiu, timp, personaje, citim a doua oară, ne
oprim, secvențe, scene/ obiecte reprezentative, comunism, securitate, nu ne lasă să ne dezlănțuim,
avem afișe sau BD de făcut, ne va ajuta și proful de desen! Și am făcut, care afiș, care BD (fetele sau combinat, lor le place în bisericuțe, Laurențiu m-a părăsit, s-a dus la ele). Eu - afiș. Să vă explic.
Pe autor, Alex Moldovan, îl ştiu din Olguța şi un bunic de milioane. Textul de azi impresionează
prin relatarea unor întâmplări din timpuri în care nu existam şi despre care ştiu doar din povestiri,
istorie sau amintirile părinților și ale bunicilor. În ambele texte îmi place esența subtilă de ironie și

a fost mai uşor de ilustrat, de ce să nu recunosc! Titlul este colorat şi scris mare în partea de sus a
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Am ales să ilustrez această scenă deoarece mi se pare importantă în narațiune şi... pentru că
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umor a autorului față de viața cotidiană românească.

paginii pentru a atrage atenția cititorilor. Numele autorului este
scris mai mic şi negru, deoarece trebuie depistat chiar după titlu.
Fundalul albastru semnifică timpul în care se petrece scena, seara.
Partea de jos, verde, reprezintă gazonul şi spațiul întins de care
dispun proprietarii. Centrul de interes al desenului e casa
impunătoare, cu coloane de marmură, ferestre ridicate şi o uşă
masivă. Așa văd au casa tipică securiştilor, care aveau orice, dar
se baricadau față de lume. Ferestrele ridicate semnifică statutul
lor şi greutatea cu care ajung oamenii obişnuiți acolo. Din ferestre
iese lumină şi, deoarece petrecerea este în toi.
Elementele din prim-plan sunt cei doi prieteni care urcă pe cărarea pietruită, ca pe o scară. Pietrele
sunt simbolurile obstacolelor prin care au trecut oamenii de atunci, dar şi conflictele care s-au iscat
între cei doi protagoniști pe drumul către casa cu petrecerea. Pe narator l-am îmbrăcat casual şi are
o sticlă de whisky în mână, iar Manu e îmbrăcat obligat de
părinți în costumul negru.
Elementele năzdrăvane sunt cele trei săpunuri Rexona, reprezintă
drumul lor din casă afară, îar din spatele casei iese o sticlă de
Gec Deniăls, simbol al beției pe care au tras-o la meciulpetrecere.
Mie îmi place cum scrie Alex Moldovan, poate că va veni și în
orașul nostru, ne-a spus doamna profesoară că el nu a văzut
Castelul Corvinilor, mi-ar plăcea să îl cunosc, mai ales că pe
facebook am văzut că a distribuit postarea dumneavoastră și ne-a
mulțumit nouă! (vezi
https://www.facebook.com/mariana.stoica.121/media_set?set
=a.10205937074462099&type=3)
No, acum am nevoie de un PS, chiar dacă nu e scrisoare! Las pe luni argumentarea că e operă
epică... și o întrebare:
oare într-a IX-a o să ne
bucurăm de cărți, fără
să le disecăm mai rău
ca la biologie?... Și încă

facebook

văzut

pe

banda

desenată a celor de a VII-a C; e mai reușită ca a noastră!
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ceva:

(vezihttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205937053341571&set=a.10205937074462
099&type=3&theater)

Raluca_Goronea.docx:

Stilul lui Alex Moldovan, din romanul Olguța și un bunic de milioane, m-a impresionat prin
umorul fin, pe care l-am regăsit și în povestirea noastră, în care sunt evocate și întâmplări din viața
unor adolescenți, din comunism.
Am plasat casa în mijlocul paginii, deoarece consider că este un element principal al acestei
povestiri: locuința lui Radu Nichiteanu, al cărui tată este securist. Iedera desenată îi oferă casei o
imagine prietenoasă, dar elegantă, iar cu ajutorul trandafirilor ornamentali am creat un exterior
ideal. Ferestrele de la etajul

întâi sunt barate în x pentru

a sugera aspectul celor de mai

demult, dar și pentru că cei

care locuiau în ea deveniseră

foarte bogați și nu prea erau

interesați de cei mai prejos. Pe

foaie am mai desenat cele

trei săpunuri Rexona și caseta

cu The Wall, obiectele care

dau și titlul povestirii. Ele sunt

foarte importante, pentru că

înainte

și

prietenul acestuia să fie dați

afară, fură aceste obiecte din

locuință, pe vremea aceea nu

toată lumea avea acces la astfel

de

formației Pink Floyd abia se

lansase. Deși casa îți creează

o

ca

impresie

povestitorul

prietenoasă

și

lucruri,

iar

albumul

liniștită, este foarte greu de

intrat în ea datorită ușii mici pe

care

oricine are acces acolo. Sticla

de whisky are și ea un rol

interesant,

Alex

Moldovan le cere părinților o

sticlă cu o astfel de băutură, ca

să nu se ducă la petrecere cu

deoarece

i-am

desenat-o:

nu

mâna goală. Sticla este în prim-plan și pare la fel de mare ca vila, deoarece în urma beției cei doi au
fost dați afară. Contururile și culoarea fontului ajută la scoaterea în evidență a acestor obiecte și la
personalizarea aspectului de pagină.
Din viața liceenilor din acele timpuri am reținut prieteniile strânse, însă și ironia la adresa
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fetelor... dar... voi vedea la anul, sper să am colegi de treabă.

Laurențiu_Josan.docx:

Eu nu am citit Olguța şi un bunic de milioane și nu prea îmi aduc aminte cum a prezentat
cartea un coleg prin clasa a VI-a, parcă. Povestirea pe care am citit-o împreună mi-a plăcut pentru
că are ca personaje niște liceeni și noi vom fi din toamnă ca ei.
Am desenat în centrul afișului personajul principal, care și povestește întâmplările,
amintirile fiind baloane de săpun – le-am desenat cu compasul, să nu pară o amintire mai mare
decât cealaltă, eu cred că toate amintirile sunt importante pentru un om. I-am desenat un zâmbet
larg pentru că, după prima citire, e amuzantă întâmplarea, chiar dacă el ne-a spus ce era greu în
acele vremuri. Când am citit-o acasă cu mama, că trebuia să
argumentăm că e operă epică, doar vine simularea națională, am
înțeles mai multe, dar la școală toți am trecut cam repede peste
greutățile vieții în comunism, ne bucuram că noi trăim acum.
I-am pus deasupra capului Grădina Botanică din Cluj,
locul unde se simțeau cei doi prieteni bine, feriți de privirile
altora. Mi s-au cam umezit ochii când mi i-am închipuit
așteptând să cadă vreo banană, dar ce mult i-au legat pe ei
așteptările astea împreună!
În stânga l-am desenat pe el în ploaie, așteptându-l pe
Manu în fața blocului. E importantă scena deoarece, pe de o
parte, dovedește loialitatea față de prieten, pe de alta, cât de
mare era dorința să meargă la petrecere. În dreapta am desenat
troleibuzul cu care au plecat spre Strada Trei Brazi.Seamănă cu un tren iarna, și ei trebuie să spargă
gheața, ca să intre în cercul securiștilor.
Casa mi-a ieșit întunecată, nu pentru că încă nu știu exact cu ce se ocupau securiștii, ci
pentru că nu sunt chiar un talent la desen. Săpunurile și caseta sunt ascunse bine. Trebuie să
mărturisesc: am fost ajutat la desen și la colorat, dar ideea și schița îm aparțin, îmi merit laudele!
Cred că știu încă un motiv pentru care zâmbește Alex: e cam amețit! Dar are The Wall, cu
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We don't need no education!

5 martie
N-am reușit să termin cartea la timp, Rebeca a fost prima cu Lorelei, de Ionel Teodoreanu, dar ea
a trișat, citise cartea în vara trecută, acu' doar a recitit, a selectat secvențe din scrisori și ne-a lăsat
cu gura căscată, vorba lu' diriga!
(vezi https://www.youtube.com/watch?v=onuBOK_862Q)

Normal că trebuia să impresionez și eu! Cămașa de castelan,
eșarfa cu pafta, mantia de la Ordinul Cavalerilor și i-am waaaaw
și eu!

(vezi https://www.youtube.com/watch?v=4I-l03EkzJg

Tema ne-a dat pe spate: Scrisori pentru un viitor posibil! adică să-i scriem lui Lorelei sau lui Don
Juan pentru un viitor posibil. Normal, în trecut! Și iar normal, de dragoste! Adică scrisoare să fie!
Juma' de clasă n-a mai scris scrisori dintr-a VI-a (scriu aici niște replici inteligent de sincere ale
colegilor mei: eu nu am scris nici atunci! de unde atâta dragoste?! ce dacă-s băiat, eu pot să-i
scriu lui Don Juan? da' sigur ne dați notă? eu n-am stilou! concluzie nu scriu?)
Pe notă, bineînțeles! și ce e deosebit postăm pe pagina de facebook Scrisori pentru un viitor
posibil, grup închis –
să râdem doar noi de
noi între noi!
(vezi
https://www.facebook.
com/groups/25079067
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79283948/)

(vezi https://www.facebook.com/groups/2507906779283948/)

Cea mai reușită scrisoare a fost a lui Cristi, i-o trimisese doamnei pe messenger pe la 10 seara,
pentru ea a primit stiloul despre care spusese că îi lipsește. Asta e:

Lorelei, draga mea Lorelei...
cum aș putea începe, hmm... nu am mai scris niciodată scrisori... aș
putea-o face prin a spune o poveste cu un tren și niște cireșe sau
prin a comenta un meci, evident că n-o voi face, dar... simt că Sunt
ceea ce-i dincolo de ferestra odăii tale: depărtarea și totul pornește
de la poza din noapte cu picioarele mele, mă întorceam singur
acasă, pe drum... de fapt nu picioarele contează acum, sunt doar
începutul, importantă e umbra lor, umbre parțiale proiectate pe un
trotuar, două umbre singuratice într-o noapte splendidă cu cer
senin, cerul, infinitul univers, un infinit ce-mi pare acum seamăn cu
iubirea mea față de tine, îl privesc și simt pe față atingerea de
zâmbet întâlnit... tu ești ființa cu care aș dori să-mi trăiesc prezentul, să-mi fi trăit trecutul, dar
cel mai important, să-mi trăiesc viitorul, ești, pentru mine, un „înger alb”, un înger ale cărui
buze năucitoare mă cheamă spre lumină, buze al căror „sărut alb” m-ar adânci în fericire,
aceste sentimente pe care mi le aprinzi sunt revelații în noapte singuratică. Femeie, pașii mei,
pașii umbrei mele, umbra ce mă atrăgea în întuneric, mă cufunda cu totul în abis, gândurile
întunecate, toate au fost spulberate, m-ai făcut să mă îndrăgostesc de tine pentru ceea ce ești,
ceea ce faci și ceea ce spui, vorbele tale îmi îndulcesc cafeaua dimineața, cineva spunea odată
„o cafea se bea amară”, poate are dreptate, pentru mine e fals, tu ai facut-o dulce, nimic mai
mult nu e de spus, doar că ceva îmi apasă inima și țin cu disperare să-ți spun... eu pe tine te
iubesc, femeie, nebun sunt după tine, vino să-mi cazi în brațe, iar buzele pradă gurii mele să
cadă!...
dacă mă gândesc bine, am avut voie întotdeauna să visez în noapte, nu renunț la tine,

cu tine și vreau să-ți dorești și tu... scrie-mi... caută-mă... iubește-mă...
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Salut, sunt eu, mi-aș dori să fiu cu tine acum, să uit de tot și de toate, îmi doresc să fiu
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ești colega de la geam, nu avem hashtag, # există la muzică, îți scriu un bilețel!

oare există o lume în care mi-ai putea citi și înțelege vreodată cuvintele, gândurile?...

19 martie
Cei din clasa a V-a au citit povestirea Luceafărul, de Horia Corcheș. Nu se hotăra doamna cu ce să
mergem la Centrul Șolar de Educație Incluzivă. Bineînțeles că le-a cerut să scrie și ei SCRISORI!
A zis doamna că cei mai mulți îl sfătuiau pe copil să nu fugă de la școală, că profesorii nu-s așa de
blânzi ca tantile de la grădi. Și i-au deplâns pe cei care și-au trăit copilăria în comunism.
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Acesta e cea mai reușită scrisoare:

6 mai
Surpriză absolută! (vezi

„Mergem în cămin!” La multe ne aștepatm, dar nu la ce a urmat: CAFECEAIUL DE LECTURĂ!
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Prima zi, prima oră, recapitulare pentru teză... abia ne țineam ochii deschiși... ne-a trezit Irina:
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https://www.facebook.com/mariana.stoica.121/media_set?set=a.10206172928158294&type=3)

Ne-a trezit mai mult surpriza, parcă trăiam un alt fel de Crăciun, cu ceai de n feluri, cafea, stat pe
jos, cutie cu bilețele rulate, iar noi să alegem, să citim, să recunoaștem, să comentăm, să
recapitulăm după secvențe sau imagini! Apoi am vizionat filmulețele pe care George le editase
după prezentările de carte din martie:
Elevul Dima dintr-a șaptea, Mihail Drumeș https://www.youtube.com/watch?v=H3r5-78Jlhs
Scrisoare de dragoste, Mihail Drumeș https://www.youtube.com/watch?v=LbhOtLY3K7Q
Adela, Garabet Ibrăileanu https://www.youtube.com/watch?v=hCxYIimZ7VU
Și George ne pregătise o surpriză: un filmuleț cu bâlbele noastre, eram pe jos-jos de tot de râs!
14 mai
La Călan, la Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” eu nu am reușit să ajung, îl las pe Cristi să vă
povestească, el este navetist din Călan, s-au dus la o clasă a IX-a unde se află foștii lui colegi de
generală. Ca să nu ne încurcăm, îi pun jurnalul în paranteză.
PARANTEZĂ
bine că am filmat la școală ce ar fi trebuit să spus eu: de ce am ales povestirea!
[Alex Moldovan, autorul povestirii Trei săpunuri Rexona și o casetă cu The Wall, pare genul de

coleg pe care ți-l dorești în gașcă,să chiulești de la română, să povestești la o Timișoreana și un
Marlboro, un tip cool pasionat de jazz, cărți pentru copii – pe care le și scrie! - și jocuri de cuvinte.
Pe blogul lui bicicletagalbena.ro, despre serile în oraș, afirmă:„prefer locurile aglomerate și pline de
viață în care oamenii se simt bine și unde cunoști pe toată lumea.” Din volumul „Mică istorie a unui
secol mare” am ales povestirea lui pentru că liceenii din toate timpurile caută, se caută, se găsesc,
iubesc, se iubesc, la școală, la fotbal, la petreceri, cu gafe sau succes, oameni în devenire continuă. ]
când m-am gândit că trebuie să vorbesc pentru foștii mei colegi din Călan, i-am trimis mesaj la
profa: doamna eu nu vorbesc azi  fac poze si filmez . mi-a răspuns „...”, cam știu eu ce n-a
scris! ... și s-a descurcat! a prezentat site-ul ANPRO, Lecturiada, volumul „Mică istorie a unui
secol mare”. apoi au citit împreună povestea „Trei săpunuri Rexona și o casetă cu The Wall”, de
Alex Moldovan.
Mădălina a pornit secvențele înregistrate pe tabletă de copiii de-a VII-a de la noi. cam greu cu
cititul la prima vedere , dar s-au descurcat! au povestit, ajutați de profa lor, despre comunism,
despre cozi la carne și lapte, despre benzină și curentul electric, mai mult ce știau de la părinți. dar
și despre cât de greu e acum - după ce s-a închis Combinatul, an de an Călanul s-a depopulat,
majoritatea au părinți plecați. așa că au reținut meciul și
petrecerea și whiskey-ul, le-au regăsit pe posterele celor
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de-a

VIII-a, pe
banda
desenată a
celor de-a
VII-a. pe
mess i-au
scris profei despre astea.
și noi ne strângem la un meci de fotbal, cu o bere, la câte unul acasă, fete nu prea vin, că nu le place
fotbalul. noi, adolescenții, vrem să fim împreună, așa a fost dintotdeauna.
(vezi https://www.youtube.com/watch?v=qm9aSk1ugjs)
ÎNCHISĂ PARANTEZA
Suntem mulțumiți de feedbackul oferit de scriitorul Alex Moldovan, care a urmărit filmul nostru de
pe youtube:
Am fost la Călan în 21 mai și iam

luat

interviu

doamnei

profesoare de limba și literatura
română Anca Popescu, cea la a
cărei clasă au mers colegii mei,
dar... anumite condiții meteo în
curte, de memorie a tabletei și ne
neândemânare ale profei mele nu
ne-au permis o înregistrare bună.
Și ce dicție perfectă am avut eu...
Doamna a mărturisit că și ea, și
elevii au fost încântați de o astfel

clipuri, mesaje pe messenger. A promis că în anul școlar următor vor veni ei la noi, cu o altă
povestire, deoarece are și dumneaei volumul Mică istorie a unui secol mare.
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de oră diferită, cu prezentare de

4 iunie
La Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Rudolf Steiner” din Hunedoara au fost Naomi, Patric,
Cristi și George, unde au prezentat Luceafărul, de Horia Corcheș, ne-am gândit că va fi mai ușor de
înțeles pentru copii. Îi voi lăsa pe Cristi și pe Patric să prezinte acțiunea. George a editat filmele:

1 https://www.youtube.com/watch?v=GBL6CoszhnQ
2 https://www.youtube.com/watch?v=D3QuQPsSi7M
PARANTEZĂ
Cristian Cioclei (vezi 3 https://www.youtube.com/watch?v=MTkThnmdJNw)
Când am auzit că vom merge, ca Mesageri epici, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Rudolf
Steiner”, unde învață copii cu cerințe educative speciale, m-am simtit puțin speriat, fiindcă nu știam
ce comportament vor avea copiii și cum vor reacționa la ceea ce vom face noi. Credeam că, din
cauza unor probleme pe care le au, le va fi mai greu să înțeleagă întâmplările, să înțeleagă ceea ce îi
vom întreba. Nu știam dacă vor coopera cu noi. Rami, „veteran” al Lecturiadei, era plecat la
olimpiada de lingvistică... De aceea am ales un text a cărei acțiune are ca personaj principal
(narator) un copil de la grădiniță. Naomi a prezentat volumul și povestirea, Patric a jucat rolul
personajului narator și a povestit.
Apoi am realizat că nu e chiar atât de greu pe cât credeam. Am făcut cunoștință, i-au zâmbit lui
Naomi, l-au ascultat pe Patric cu atenție. Pe măsură ce el povestea, se destindeau, mai mult ca sigur
că și ei au fost speriați la început, când au văzut niște copii străini în clasa lor. Ne-au răspuns la
întrebările privind personajele și întâmplările chiar mai bine decât mă asteptam. Apoi Naomi le-a
împărțit poze cu elemente importante din povestire: personaje, clădiri, obiecte. Le-au recunoscut și
au fost bucuroși pentru fiecare răspuns bun pe care l-au dat. Unii au reușit să le aranjeze în ordinea
întâmplărilor, altii au cerut ajutor și le-au aranjat împreună cu Patric, cu Naomi sau cu doamna lor
profesoară. Au recunoscut costumele de șoimi ai patriei, în care erau îmbrăcați băieții –personaje
din povestire, pentru că discutaseră cu o zi înainte despre perioada comunistă. Din volum l-au
recunoscut pe Ceaușescu . Așa că au înțeles condițiile în care s-a desfășurat întâmplarea.
A doua oară, când am fost doar eu cu dna profesoară ca să vedem desenele pe care le-au făcut ei în
ziua următoare vizitei noastre, copiii și-au adus aminte doar de numele meu, pe al dnei îl uitaseră,
ceea ce a fost cam amuzant! Dar am înțeles că pe noi ne-au simțit mai aproape, noi, copiii, am
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vorbit, am râs cu ei, am discutat, s-a creat empatie între noi, cei de vârste apropiate. S-au simțit

Patric Carlos Popovici (vezi https://www.youtube.com/watch?v=q2mLT5R2xmA)

Când am aflat că mergem la niște copii deosebiți, în Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, mam gîndit că am să înveselesc niște copii care au nevoie de asta și am să văd ce fac ei acolo. Am
citit încă o dată povestirea lui Horia Corcheș și am rezumat sau am luat exact cuvintele personajului
narator. Am fost curios dacă au să înțeleagă ce povestesc și cum vor răspunde la întrebările mele.
Am vrut să văd cum este amenajată școala lor. Acolo pot să se joace cu copii care îi înțeleg. Când
am intrat în clasa lor, mi-au sărit în ochi desenele pline de fericire afișate pe pereți, în culori calde,
fără contururi clare, desene vii, luminoase! Au un fel diferit de a interpreta fericirea, ei privesc
lucrurile mult mai simplu. Când am pus întrebările, se străduiau să răspundă, cereau ajutor,
imaginile i-au ajutat să povestească de unde și cu cine a fugit copilul, ce s-a întâmplat cu soldățelul,
unde au mâncat înghețata. Am văzut cât de mult țin la profesoara lor, mereu se consultau cu ea.
Unii oameni sunt meniți să ajute alte persoane care nu se pot ajuta singure.
ÎNCHISĂ PARANTEZA

Și scriitorul Horia Corcheș, profesor de
limba și literatura romănă, apreciază
faptul că elevi din țară îi duc povestirea
prin școlile din județ, dovedind că citesc
și... că există scriitori români valoroși în
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viață!

11 iunie
Două săptămâni ne-am întrecut în sloganuri, îndemnuri pentru citit, idei de lectură. Acestea au
trecut barajul banalității – am zis noi - și au originalitate – tot noi zicem!
Încearcă-ți puterile: citește!
Nu negocia, citește full time!
Citește dincolo de cuvânt!
Cartea cea de toate zilele
Fericirea prietenoasă a cărților
Tandrețea cărții de cursă lungă
Chiar dacă nu e cinstit, tre' să te-apuci de citit!
Drumul cărții de la cuvânt la viață
Fii privirea cuvintelor!
Citește la timp!
Lasă-te răpit de cuvânt!
Cărțile sunt scumpe, citește online!
Pierde-te în timpul cărții!
Păstrează-ți orice speranță când intri, cititorule!
Citește ca să poți povesti!
Dă chip cuvintelor!
Cititul e un păcat nevinovat!
(Ia uite, fără să vreau, centrând sloganurile, am caligramă om de zăpadă cu joben, așa-i?) Și le-am
strecurat, amestecat, copt, răscopt, ales, licitat, negociat, a IX-a și a VII-a, până când le-am ales pe
cele pe care le-am scris ultimele. Credeați că noi cei mai mari ne-am gândit la păcat? Normal ar fi,
Maitreyi, Romeo, Julieta... Nu, noi cu puterea de viață a cuvintelor, ei cu păcatele!
Îl voi lăsa pe Patric să prezinte acțiunea desfășurată la Școala Gimazială Teliucu Inferior, unde, în
final, am prezentat afișul cu cele 3 povestiri, având sloganul (bi-sloganul, dacă îl putem numi așa):
Dă viață cuvintelor! Cititul este un păcat nevinovat! (O trupă întreagă a lucrat la afiș! Trebuie să
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recunosc, îmi place! S-au cam luat după ilustrările din volum – colaje, ziare vechi, pliante noi,
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PARANTEZĂ

Patric:
Am văzut școli de la țară, dar nu am intrat în niciuna. Școala Gimnazială Teliucu Inferior este
renovată, ca mai toate școlile de la țară. Am văzut că și o școală de la sat are un mediu bun pentru
elevi. Pot spune că am fost primiți cu brațele deschise, întâi de director, care ne-a condus în
cabinetul de informatică. Copiii din clasa a VII-a erau veseli, îmbujorați și mi s-au părut dornici să
vadă ceva nou. Irina le-a vorbit despre Marea Unire din 1 Decembrie 1918, despre Lecturiadă,
volumul „Mică istorie a unui secol mare” și povestirea „1 Decembrie 1918 – mesaje peste munți”,
de Simona Antonescu, pe care am ales-o pentru că pesonajul principal are 13 ani, ca ei. Eu am fost
Emil, am avut puține emoții, nu mă prea bâlbâisem la copiii de la incluziune, aici a fost ușor, erau
și de vârsta mea. Le-am prezentat povestirea cu ajutorul lor, care au citit replicile de pe foile cu
secvențele din text primite. Apoi, după plecarea directorului, am vorbit despre orfani de război,
despre ce emoționați au fost copiii din Blaj, când au jurat pe tricolor credință regelui, cum s-au
simțit oameni mari, despre război și pace. Niciunul nu are neamuri care să fi participat la Marea
Unire, la Alba Iulia. Fiecare a scris ce mesaj ar fi lăsat pe coada avionului care venise peste munți
din Țară. Toate au fost patriotice! Când le-am spus ce mesaj a scris Emil, am râs și am vorbit
despre noi, băieții, care ne uităm la fete și visăm.... Am răsfoit împreună volumele, le-am arătat
afișul și au hotărât că, dacă ar trebui să aleagă, povestirea lui Alex Moldovan ar fi prezentat-o ei!
Cei mai mulți au ales ca slogan Citește online, e gratis! Nu am înțeles cât e în glumă, cât serios, a
intrat directorul lor tocmai când s-a sunat. Trecuse o oră pe nesimțite! I-au povestit ce mesaje au
scris ei și ce a scris personajul, ce slogan au ales, m-a impresionat ce relație apropiată au cu el, apoi
am aflat că e profesor de sport, joacă împreună fotbal, altfel se apropie elevii de profesori...
Domnul director ne-a spus că este încântat de invitația de a veni la noi anul viitor, împreună cu
profesoar de română vor alege o carte de un autor român sau poate că tot o povestire din acest
volum. Noi le-am lăsat „Trei săpunuri Rexona și o casetă cu The Wall”, de Alex Moldovan, tot o
aleseră ei și o avea printată doamna.
Pe drum spre Hunedoara Irina a spus că cei de-acolo erau îmbujorați nu de bucurie că veneam noi,
ci de emoții, de timiditate, veneau niște străini le ei și nu știau dacă se vor descurca bine. Dar s-au
descurcat. Îmi place mai mult părerea mea...
Vom vedea cu ce vor veni ei la anul și cum ne vom descurca noi!
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(vezi https://www.youtube.com/watch?v=y10DKOFZLaY)

30 iulie
Am ajuns în oraș noaptea târziu. Mâine e ultima zi în care putem înscrie digiproiectul. Trebuie să
prezint blogul lui Rami, PRE-DILEMATICE, unde scrie și impresii despre cele 3 povestiri alese de
cercul nostru pentru a le da drumul în zona Hunedoarei, a le da viață, căci să citești mult este păcat
nevinovat. Colegii dintr-a șaptea au scris comentarii pe blogul lui Rami. Ai mei au acum alte
procupări!...
(vezi https://predilematice.home.blog/2019/07/10/draga-nimic/
https://predilematice.home.blog/2019/07/20/impresii-luceafarul-de-h-corches/
https://predilematice.home.blog/2019/07/23/impresii-trei-sapunuri-rexona-si-o-caseta-cu-the-wallde-alex-moldovan/
https://predilematice.home.blog/2019/07/24/impresii-1-decembrie-1918-mesaje-peste-munti-desimona-antonescu/
https://predilematice.home.blog/2019/07/24/impresii-1-decembrie-1918-mesaje-peste-munti-desimona-antonescu/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206474021965451&set=pcb.10206474031245683&t
ype=3&theater )
Cred că l-am uitat pe Marele Gatsby, din romanul lui Francis Scott Fizgerald, reprezentat, cu ocazia
împlinirii a 16 ani, de Cristi.
(vezi https://www.youtube.com/watch?v=eoE_CNjBKYI: )

Onoarea de a realiza „emisiunea” finală a Lecturiadei și a Anului cărții i-a revenit lui Darius
Timoftei, zis Timo sau Johnny. Eu redau textul (Rami, la a treia încercare, s-a abătut de la ceea ce
mi-a scris mesaj!). O să pun și linkurile pentru acțiunile pe care le-am uitat în memento-jurnal.

BREAKING NEWS
-Bună ziua! Sunt Darius Timoftei, din clasa a șaptea de la Colegiul Economic Emanuil Gojdu
Hunedoara, Timo sau Johnny. Pentru că liceenii sunt la mare.... mare depărtare sau mare
îndrăgostire, voi fi eu crainicul în după-amiaza aceasta, când vom prezenta pe scurt ultimele știri în
legătură cu Lecturiada 2019 și cu Anul cărții. Vom încerca să luăm legătura cu Rami Cristescu,
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veteranul Lecturiadei și bloggerul nostru, și cu Emi Mituică, prezentatorul oficial.

-Rami, spune-ne de ce ai creat acest blog?
-De ce am făcut acest blog? Ei bine, uneori îmi vine întrebarea asta în cap, și realizez ca aș vrea și
eu să știu răspunsul. Oare l-am creat pentru că aveam nevoie să îmi împărtășesc gândurile, pentru
că aveam nevoie de atenție sau pentru ca mă plictiseam? Răspunsul este da și nu, nu există un
motiv clar pentru care am început această călătorie prin lumea wordpress-ului. Aşa că nu găsesc un
răspuns. Pur și simplu l-am făcut.
-De ce se numește pre-dilematice?
-Pentru că mă gândesc să scriu în viitor la Dilema veche, deci pre-dilematice.
-Emi, ce ne poți spune despre Anul cărții la Colegiul Economic Emanuil Gojdu?
-Știam că mă vei întreba asta. Dă-mi voie să citesc ce mi-am notat.
În clasa a IX-a D într-adevăr a fost anul cărții. Nu numai că am citit, dar am și prezentat - la liceu,
la Biblioteca Municipală, la Castelul Corvinilor, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Rudolf
Steiner”, la Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” din Călan, la Școala Gimazială Teliucu
Inferior. Cei mici, de a șaptea și a opta, au realizat desene, afișe, benzi desenate, ilustrând trei
povestiri din „Mică istorie a unui secol mare”. Am participat și eu, ca fotograf, la Ziua Poeziei, la
clasa a opta.
(vezi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206006250191449&set=a.10201976320125716&typ
e=3&theater
Și la ZICI, la a șaptea, când ad-hoc au schimbat numele cercului, din ÎN-SEMNĂRI, în LES
CHAUSSETTES BAVARDES.
(vezi
https://www.facebook.com/mariana.stoica.121/media_set?set=a.10205826863306889&type=3)
Concluzie: am avut un plin deplin an al cărții!
-Ce ți-a plăcut mai mult?
-Sincer? Să fiu Don Juan!
(Apoi ne luăm la revedere! Scena din finalul acestor breaking news a fost filmată prima, înainte de
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a pleca eu din oraș!)

Emii Mituica emiimituica@gmail.com
To:marianastoica_hd@yahoo.com
Doamna, e ultima pagină din jurnal, echipa de proiect

Jul 31 at 1:48 PM

CU (VÂNT DE) URMARE – ECHIPA DE PROIECT
Prezentări de carte:
Cristian Cioclei, Daria Dumbravă, Valentina Lăban, Emanuel Mituică, Rebeca Onica (clasa a IX-a)
Prezentări-povestiri în alte unități școlare:
Naomi Pomîrleanu, Patric Popovici (clasa a VII-a), Irina Cernat, Mădălina Manoliu, Emanuel
Mituică, Cristian Cioclei (clasa aIX-a)

Actori:
Iasmin Petruțescu, Mădălina Rădoane, Irina Cernat, Rebeca Onica, Paul Zaldea, Cristian Cioclei,
Denis Preda, Alexandru Crișan, Emanuel Mituică (clasa a IX-a)
Lecție de dragoste la castel: elevii clasei a IX-a D

Scrisori pentru un viitor posibil: elevii clasei a V-a, elevii claei a IX-a
Realizatori – comentarii (pe blog, explicații afișe/ postere):
Andrada Datcu, Teodora Nicolescu, Bianca Huțanu, Delia Goagără, Victor Huțanu, Patric
Popovici, Darius Timoftei (clasa a VII-a); Raluca Goronea, Laurențiu Josan, Radu Susan (clasa a
VIII-a)
Desenatori/ Ilustratori:
Adelina Achiței, Alin Albescu, Petru Crăciunoiu, Andrada Datcu, Alexandra Gălbenaru, Delia
Goagără, Rareș Hrițcu, Bianca Huțanu, Victor Huțanu, Nicholas Irimia, David Lița, Teodora
Nicolescu, Naomi Pomîrleanu, Patric Popovici, Darius Timoftei (prezentator ad-hoc), Vasile
Verdeș, Sara Zaharia (clasa a VII-a); Vlad Abrudan, Daria Aștefanei, Denisa Aștefanei, Adrian
Bellu, Laura Bosioc, Alexandru Catrina, Raluca Goronea, Lorena Iorgoni, Alexandru Jișcanu,
Laurențiu Josan, Eszter Kovacs, Celine Mareș, Flavius Mursa, Roxana Păunescu, Antonia Popa,
Paula Prisecaru, Rebecca Pruteanu, Radu Susan (clasa a VIII-a)

Page

Larisa Guran, Emanuel Mituică, George Gherman, Cristian Cioclei, Paul Zaldea ( clasa aIX-a)
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Fotografi/cameramani:

Editori-imagine/film, youtuberi: Larisa Guran, George Gherman (clasa a IX-a)

Blogger: Rami Cristescu (clasa a IX-a)
Autor principal al jurnalului/ prezentator oficial: Emanuel Mituică (clasa a IX-a)

Prezentatori secunzi: Patric Popovici (a VII-a); Radu Susan (a VIII-a); Cristian Cioclei (a IX-a)
Tehnoredactor: Emanuel Mituică
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Regizor: prof. Mariana Stoica

